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För dig med intyg om behörighet
från folkhögskolan
För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning
måste du ha vissa förkunskaper. Detta kallas att vara
behörig. Förkunskapskraven är uppdelade i grundläggande behörighet och särskild behörighet. Grundläggande behörighet krävs för all högskoleutbildning
på grundnivå och kraven är desamma för alla utbildningar. Den särskilda behörigheten varierar beroende
på vilken utbildning du söker till.
Behörighet från folkhögskolan styrker du genom
särskilt intyg. Intyget ska innehålla dels studiernas
omfattning (omfattningskrav), dels vilka kurser du
läst (innehållskrav). Intyget ska utfärdas av rektor.

Grundläggande behörighet

Du kan uppfylla grundläggande behörighet från folkhögskolan på
olika sätt, beroende på när du studerat vid folkhögskolan. Grundläggande behörighet ska styrkas med Intyg om behörighet från
folkhögskola. Intyget ska innehålla uppgift om den tid du studerat
på folkhögskolan (omfattningskrav) och uppgifter om att du är godkänd i alla följande gymnasiegemensamma ämnen (innehållskrav).
Du som studerar på folkhögskolan enligt den nya kursplanen
(Gy11) ska styrka kunskaper motsvarande godkänd nivå i följande
tio gymnasiegemensamma kurser: Svenska 1, 2 och 3/Svenska
som andraspråk 1, 2 och 3, Engelska 5 och 6, Matematik 1a eller
1b eller 1c, Samhällskunskap 1a1, Naturkunskap 1a1, Religionskunskap 1 och Historia 1a1.
Du som läst enligt äldre kursplaner ska styrka kunskaper motsvarande godkänd nivå i följande kärnämnen: Svenska A och B/
Svenska som andraspråk A och B, Matematik A, Engelska A, Naturkunskap A, Samhällskunskap A och Religionskunskap A. Dessa
intyg får utfärdas fram till den 30 juni 2015.
Du som avslutade en folkhögskoleutbildning före 1 juli 1998 och
har ett Intyg om allmän behörighet med svenska och engelska
uppfyller grundläggande behörighet även i fortsättningen.

Särskild behörighet – områdesbehörigheter

Kraven för särskild behörighet anges i områdesbehörigheter. Vilka
särskilda behörighetskrav som gäller för respektive utbildning hittar du på Antagning.se.
Folkhögskolan kan utfärda intyg om särskilda behörigheter som
motsvarar gymnasieskolan. Då intygar folkhögskolan att de studerande har kunskaper motsvarande godkänd nivå i dessa kurser,
men folkhögskolan sätter aldrig betyg i enstaka kurser.

Ditt meritvärde

ett studieomdöme som är en sammanfattande bedömning av din
studieförmåga.
Folkhögskolorna använder från och med läsåret 2013/2014 en
sjugradig skala, de nya stegen, för studieomdömet:
•
Mindre god studieförmåga = 1
•
Mindre god – God studieförmåga = 1,5
•
God studieförmåga = 2
•
God – Mycket god studieförmåga = 2,5
•
Mycket god studieförmåga = 3
•
Mycket god – Utmärkt studieförmåga = 3,5
•
Utmärkt studieförmåga = 4
För dig som har läst tidigare på folkhögskola gäller den fyrgradiga
skalan för studieomdöme: Utmärkt studieförmåga = 4, Mycket god
studieförmåga = 3, God studieförmåga = 2, Mindre god studieförmåga = 1.
Det är ditt studieomdöme från folkhögskolan som blir ditt
meritvärde.

Meritpoäng

Du får inte tillgodoräkna dig meritpoäng, utan det är det studieomdöme som står på ditt intyg från folkhögskola som blir ditt
meritvärde.

Kompletteringar

Du som saknar kurser för behörighet från folkhögskolan kan styrka
det på annat sätt, t.ex. med betyg från gymnasieskolan eller komvux. Kompletterade betyg påverkar inte ditt meritvärde.

Betygsurval

Om det finns fler sökande än platser till en utbildning, görs ett
urval bland alla behöriga sökande. Vid lika meriter får ett urval
göras genom prov, intervjuer eller genom lottning. Högskolan beslutar om urval vid lika meriter och det är vanligt att man använder
högskoleprovet.
Det finns betygsurval och provurval. Även alternativt urval kan
förekomma där andra meriter än betyg och högskoleprov vägs in.
Regeringen har beslutat att sökande med gymnasieexamen under en treårsperiod, med början hösten 2014, ska tilldelas platser
i en egen betygsgrupp, BIex.
Betygsurvalet består av två grupper: betygsgruppen, som delas
i BI och BII, samt folkhögskolegruppen, BF.
Betygsgruppen
BI *
BII

Gymnasiebetyg, utan kompletteringar.
Gymnasiebetyg, med kompletteringar.

* I BI ingår den nya betygsgruppen för sökande med gymnasieexamen BIex.

Folkhögskolan har ett eget bedömningssystem och ger inte betyg i enskilda ämnen. Istället får du som studerar på allmän kurs

Anmälan till utbildning gör du på Antagning.se

Folkhögskolegruppen
BF

Sökande med studieomdöme från folkhögskolan.

Platserna i betygsurvalet fördelas i tre steg:
• Först fördelas platserna i förhållande till antalet behöriga sökande i betygsgruppen och i folkhögskolegruppen*.
• Sedan platserna har fördelats i respektive grupp fördelas platserna i betygsgruppen i förhållande till antalet behöriga sökande i BI och BII.
• I nästa steg minskas platserna med en tredjedel i BII som senare förs över till BI.

• Platserna i BI delas i sin tur i två grupper, BI och den nya
gruppen BIex. Behöriga sökande med gymnasieexamen ingår
i BI och BIex.

Högskoleprovsurval – en andra chans

Om du har gjort högskoleprovet placeras du i ytterligare en urvalsgrupp, när du söker en utbildning som du är behörig till. Normalt
fördelas minst en tredjedel av platserna på grundval av betyg och
minst en tredjedel av platserna på grundval av högskoleprovsresultat. Läs mer om och anmäl dig till högskoleprovet via studera.nu.

* Till många utbildningar är de få sökande i folkhögskolegruppen vilket medför
att endast enstaka platser tilldelas denna grupp. För att öka dina chanser att
bli antagen bör du därför göra högskoleprovet.

Anmälan till utbildning gör du på Antagning.se

